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Sammanfattning
För att arbeten ska kunna utföras säkrare på höga höjder är det lagstadgat att fallskydd ska
användas där risk för fall föreligger. Fallskydd kan konstrueras på olika sätt och i detta arbete
avses system för byggnader med större spännvidder, till exempel en hallbyggnad. Företaget
Safety Respect efterfrågar en design till en detalj till ett nytt system för dessa typer av
byggnader. Den detalj som efterfrågas är en tredelad teleskopbar aluminiumprofil. Denna ska
uppfylla delar av de belastningskrav som ställs i standardiseringen för temporära
skyddsräckessystem. Projektresultatet ska ligga som grund för ett konstruktionsunderlag för
företaget. För att nå målet har uppdragstagaren arbetat enligt en milstolpeplanering, utfört
förenklade beräkningar och ställt upp optimeringsproblem för att generera en profil som
uppfyller kraven. Under metoddelens senare del har profilen dimensionerats mot de
toleranskrav som ställs i standardiseringen för strängpressad aluminium. Detta har genererat
en tredelad justerbar profil med dimensioner som skulle kunna erbjuda infästningar åt externa
komponenter samt att profilen har mjuka kanter som kan göra den behaglig att hantera.
En jämförelseanalys som utförts i arbetet indikerar på att det är stor skillnad i utböjningen
mellan ett förenklat fall för en profil med ett konstant tvärsnitt mot en profil med ett varierat.
Arbetet visar även att det behövs utföras precisare beräkningar för att hålla nere vikten på en
profil, där det vore till fördel att ställa upp ett optimeringsproblem som avser en profil med ett
varierat tvärsnitt. Det toleranskrav som ställs gör att en sammansatt profil får ett glapp som
kan påverka utböjningen negativt. Detta bör lösas med en låsning mellan profilerna.
Nyckelord: Aluminiumprofil, fallskydd, optimering, konstruktion
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Abstract
In order for the work to be carried out safely at high altitudes, it is legal that an edge
protection must be used where there is a risk of falls. Edge protection can be designed in a
variety of ways, and this paper are meant for systems for buildings with larger ranges, such as
a hall building. Safety Respect calls for a design to a detail for a brand new system for these
types of buildings. The requested detail is a three piece telescopic aluminum profile. This
should meet parts of load requirements set in the standardization of temporary edge protection
systems. The project results should form the basis for a design for the company. In order to
reach the goal, the contractor has worked according to a milestone planning, performed
simplified calculations and set optimization problems to generate a profile that meets the
requirements. Later on, in the method part, the profile has been dimensioned against the
tolerance requirements set in the standardization for extruded aluminum. This has generated a
three part adjustable profile with dimensions that could provide attachments to external
components and has a soft edge that can make it comfortable to handle. The comparative
analysis performed in this paper indicates that there is a big difference in the deflection
between a simplified case for a profile with a constant cross section against a profile with a
varied. The paper also shows that more accurate calculations are required to keep the weight
down for a profile, where it could be an advantage to set an optimization problem that
concerns a profile with a varied cross section. The tolerance requirement puts a compound
profile into a gap that can adversely affect the deflection. This should be solved with a lock
between the profiles.
Keywords: Aluminum profile, temporary edge protection, optimization, construction
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Terminologi
Nedan förtydligas begrepp och förkortningar som finns i uppsatsen.
Yttröghetsmoment

Yttröghetsmoment är en storhet som beskriver förmågan hos en
balk att hantera spänning och utböjning som uppstår när balken
böjs.

Objektsfunktion

En funktion som beroende av designvariabler.

Designvariabler

Variabler som beskriver hur storheter i en konstruktion kan
variera.

Bivillkor

Villkor som sätter upp gränser för designvariablerna att röra sig
inom.

Utböjning

Mått på den elastiska deformation som uppstår vid balkböjning.

Dimensionerande

Beskriver vilken storhet som man ska förhålla sig mot.

CAD

Computer Aided Design eller datorstödd modellering. Program för
simuleringar och visualisering av 3D-modeller.

FEM

Finita elementmetoden. Numerisk metod för att lösa problem i
datorn.

SWOT

Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats eller styrkor,
svagheter, möjligheter & hot.

Assembly

Sammansättning av flera delar i CAD

SolidWorks

Program för CAD

Formfaktor

En faktor som beskriver ett objekts förmåga att hantera vind.
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1. Inledning
Inledning till examensarbetet presenteras under detta kapitel. I inledningen presenteras
bakgrund till projektet, företagsidentitet, syfte och mål samt vilka avgränsningar som utförts.

1.1 Bakgrund
För att minimera olyckor på arbetsplatser som åstadkoms på grund av fall konstateras det i
arbetsmiljölagen att, vid arbete på höjder där det föreligger olycksrisk för detta, ska ett
fallskydd användas. Beroende på hur en byggnad ser ut kan utformningen av dessa fallskydd
variera. Ett fallskydd består ofta av flera komponenter varvid en primär detalj är ett typ av
räckesnät som spänns fast mellan stödjande stolpar. Räckesnäten bildar då vad som skulle
kunna liknas med ett staket.
De stödjande stolparnas spännvidd beror på avståndet mellan byggnadens vertikala
stompelare då stolparna monteras mot dessa. I detta arbete omfattas den typ av fallskydd som
är ämnade för byggnader med längre spännvidder mellan stompelarna, till exempel en
hallbyggnad.
Ett problem när spännvidderna ökar är att det är svårt att uppfylla de belastningskrav som
ställs i standardiseringen för temporära skyddsräckessystem EN-13374.
På begäran av Safety Respect AB genomförs ett samarbete med deras idé om att ett justerbart
räckesnät skall ingå i deras produktutbud som uppfyller euroropanormkraven, eftersom att
spännvidden mellan stompelarna varierar från byggnad till byggnad.
Idén företaget har är att räckesnätet enkelt ska kunna justeras beroende på spännvidden
mellan dessa pelare. De justerbara räckesnäten skulle då kunna underlätta vid montage och
vid arbeten på tak. Ett vanligt förekommande fenomen med dagens lösning är att de ibland
monteras omlott och att räckesnäten blir utstickande vid hörn på taken. En justerbar lösning
skulle göra att detta skulle kunna undvikas.

1.2 Safety Respect
Safety Respect är specialiserade inom temporära fallskyddslösningar och avspärrningar för att
skapa trygga arbetsplatser. De bedriver produktutveckling för att kunna anpassa sin portfolio
mot kundens önskemål och tillverkningen sker i deras egna fabrik. När det är tid för kunden
att påbörja ett byggprojekt finns Safety Respect med från start, där de utbildar berörda
yrkesgrupper på fältet och erbjuder teknisk support. Detta för att ge dom bättre förståelse för
deras produkter och för att monteringen av fallskydden sker korrekt.

1.3 Syfte
Safety Respect efterfrågar en ny design av det fallskyddssystem som idag används för större
spännvidder för till exempel hallbyggnader. Syftet med projektet är att ge underlag för en
detalj till ett komplett justerbart fallskyddssystem som senare kan vidareutvecklas. En trend är
att spännvidden mellan stompelarna på hallbyggnader ökar och är idag ofta över åtta meter.
Detta gör att företaget vill uppdatera räcket som ingår i det nuvarande systemet för att kunna
möta de krav som ställs i europanormen för fallskydd, samt för att öka sin konkurrenskraft på
marknaden.
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1.4 Mål
Målet med projektet är att designa tvärsnitt till en justerbar aluminiumprofil och utföra
hållfasthetsberäkningar. Dessa ska ge konstruktionsunderlag för en eventuell vidareutveckling
av en detalj till ett helt nytt fallskyddssystem av Safety Respect efter projektavslut. Profilen
ska uppfylla delar av de belastningskrav som ställs i EN-13374 vid montage med en
spännvidd upp mot nio meter, samt delar av toleranskrav i EN-755-9 för strängpressning av
aluminium. Företaget ser framför sig att profilen är uppdelad i tre sektioner för att erbjuda en
teleskopbar funktion, där varje sektion har konstanta tvärsnitt. Designen på profilen kommer
eftersträvas att vara strömlinjeformad för att vindpåverkan ska vara låg.
Projektet kommer att utgå från ett förenklat balkböjningsfall för en profil med ett konstant
tvärsnitt. Utböjning för denna jämförs sedan mot det verkliga fallet för en profil med ett
varierat tvärsnitt.

1.5 Avgränsningar
Projektet avser en design av en strängpressad aluminiumprofil som kommer visualiseras i
CAD. Profilens infästning mot stödjande stolpar avgränsas och projektet utgår från att
profilens ändar är låsta mot hypotetiska stödjande stolpar. Låsningen utförs med lämpligt
tillåtna frihetsgrader som simulerar en verklig infästning.
Skyddsnät mellan över - och underliggande profil, och/eller liknande skydd är avgränsat och
ingår ej i arbetet. Dock ska en framtida profil kunna erbjuda infästning åt dessa, vilket
kommer visualiseras i ett demonstrativt syfte. I samband med att profilen endast kommer att
vara en del i ett helt system görs en avgränsning där endast det horisontella belastningskravet
i EN-13374 tas med i beräkningar. Detta för att skyddsnät mellan över – och underliggande
profil stadgar upp profilen i vertikal riktning.
Den justerbara profilens material är vald till aluminiumlegeringen AW-6082-T6.
Kombinerade lastfall och vindbelastningskrav som beskrivs i EN-13374 avgränsas. Däremot
kommer profilers luftmotstånd att jämföras där projektets slutkoncept styrs mot en profil med
låg vindpåverkan.

1.6 Författarens bidrag
I denna uppsats förvaltar studenten Simon Olofsson sina erhålla kunskaper från sina studier
på Mittuniversitetet inom det maskintekniska området. De figurer och tabeller som saknar
källhänvisning är bidrag från författaren.
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2. Teori
För att underlätta för läsaren presenteras under detta kapitel viktiga utgångspunkter och
bakgrundsfakta för projektet.

2.1 Standardisering & toleranskrav
Projektet förhåller sig mot delar av de krav som ställs i standardiseringen för temporära
skyddsräckessystem enligt EN-13374 samt delar av toleranskrav för strängpressade
aluminiumprofiler enligt EN-755-9
Profilen kommer att förhålla sig mot ett horisontellt belastningskrav med en punktlast på 300
N och en säkerhetsfaktor för punktlast 𝛾" = 1.5.
Vid pålagd last får inte utböjning överstiga 55 mm. [1]

2.2 Strängpressning av aluminium
Strängpressning eller extrusion, är en plastisk tillverkningsmetod som används vid serier av
långa profiler med konstanta tvärsnitt. Material pressas med högt tryck genom en matris och
metoden erbjuder stor frihet och kan generera komplexa profiler, se figur 1. Efter materialet
gått igenom matrisen kyls det ner och vid detta stadie kan det vrida/slå sig på grund av inre
spänningar i godset. Detta åtgärdas genom att man sträcker ut profilen vilket gör profilen rak.
[2]

Figur 1 - Tvärsnitt av strängpressad aluminiumprofil där tillverkningsmetoden möjliggör komplexa geometrier [3].
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2.3 Företagsidé
Nedan presenteras den ide som arbetet utgår från.
Den ide som Safety Respect har är ett justerbart fallskydd som täcker upp spännvidder mellan
fem och nio meter. För att kunna tillverka ett fallskydd som klarar dessa spännvidder
efterfrågas därför är en teleskopjusterad aluminiumprofil som är uppdelad i tre sektioner.
Sektionerna består av en längre centrumdel och på var sida om centrumdelen finns en kortare
del. Profilerna på sidorna har en mindre dimension än centrumdelen vilket kommer göra att
de kan skjutas in i centrumdelen.
I tabell 1 redovisas de dimensionsriktvärden som projektet utgår från. Dimensioner är erhållna
från Safety Respect.
Tabell 1 - Riktvärden för dimensioner

Riktvärden för profil

[mm]

Höjd H
Bredd B
Godstjocklek t
Längd centrumdel
Längd yttersektioner

40 ≤ H ≤ 60
100 ≤ B ≤ 140
4
5000
2500

Den sammansatta profilen kan, genom denna ide, täcka upp en spännvidd mellan fem och nio
meter och fortfarande ha en halv meter överlapp. I figur 2 illustreras den tänkta iden, där
överlappet kan ge ökad stabilitet samt erbjuda ett utrymme för en eventuell framtida låsning
mellan profilerna.

Figur 2- Simulering av profilens längd, De mindre profilerna är till vänster och höger medan centrumdelen är i en grövre
dimension.
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Figur 3 – Riktvärden av tvärsnittsdimensioner. Tvärsnittets dimensioner ska ligga mellan 40-60 mm i höjd och 100-140 mm i
bredd. Godstjockleken är vald till konstant 4 mm.

2.4 Beräkningar
Nedan beskrivs teorin bakom de beräkningar som presenteras senare i uppsatsen.
Grafiska optimeringsproblem kommer att upprättas som referenser, där syftet är att minimera
vikt utan att kränka ett belastningskrav och dimensionskrav.

2.4.1 Materialdata
I tabell 2 beskrivs den relevanta materialdata som använts. Det material som är valt är AW
6082-T6. Detta är en legering som är lösnings-och värmehärdad samt artificiellt åldrad för att
ge en högre hållfasthet [4].
Tabell 2 – Materialdata som använts i beräkningar. Data tagen från EN-755-9 och Karl Björk [5].

Material

AW-6082-T6

Sträckgräns [MPa]
290

5

Elasticitetsmodul [GPa]
70
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2.4.2 Balkböjning
Balkböjning är en metod för att utreda inre moment och tvärkrafter i en lång och smal balk
[6]. Genom att frilägga den och utföra teoretiska snitt kan dessa storheter erhållas.
Det inre momentet ger upphov till en spänning, 𝜎 i balken, som sedan jämförs mot
utböjningen. Detta för att utreda vilken av dessa faktorer som är dimensionerande i fallet.
Från elementarfall fem i Karl Björk beräknas utböjningen, 𝑓 av profilen och maximalt
moment, 𝑀*+, .
-./

𝑓 = 0123 och 𝑀*+, =

-.
0

[7].

För en ihålig profil beräknas yttröghetsmomentet enligt följande:
𝐼=

56 / 789 /
:;

[8]

För en ellipsformad profil beräknas yttröghetsmomentet enligt följande:
< 6

5?

6

5

?

𝐼 = 0 ( ; ∙ ; − A ; − 𝑡C A ; − 𝑡C ) [8],
där profilens godstjocklek𝑡𝑡 = (𝐵 − 𝑏) = (𝐻 − ℎ) = 4𝑚𝑚

2.4.3 Grafisk optimering
Optimeringsproblem består till grunden av fem steg:
1. Formulera problemet och beskriv vad som önskas optimeras.
2. Samla in relevanta data. Till exempel materialdata, tvärsnittsarea eller
elasticitetsmodul för det som önskas optimeras.
3. Definiera vad som ska optimeras och hur det ska gå till. Här beskriver man vilka så
kallade designvariabler som finns. Designvariabler kan till exempel vara bredden på
en balk.
4. Ställ upp en funktion av vad som önskas optimeras med avseende på
designvariablerna. Till exempel vikten på en balk med avseende på bredden och
höjden.
5. Formulera villkor inom vilket område designvariablerna får röra sig, så kallade
bivillkor. [9]
I projektet är objektsfunktionen en funktion som beskriver hur massan beror av två
designvariabler.
När ett optimeringsproblem består av två designvariabler kan det utföras grafiskt där optimala
värden på designvariablerna bestäms visuellt. För att inte systemet som ska optimeras ska
fallera kan det sättas in villkor inom vilket område som objektsfunktionen får röra sig. Dessa
kallas bivillkor. [10]
I ett grafiskt optimeringsproblem plottas bivillkoren och objektsfunktionen i samma graf,
metoden ger då en tydlig bild inom vilket område som variablerna får röra sig [11].

6

Justerbar aluminiumprofil till temporärt
skyddsräckessystem för byggnader med större spännvidd
Simon Olofsson

2018-08-29

2.4.4 Luftmotstånd
Alla ingående komponenter i ett helt skyddsräckessystem utgör en resulterande kraft, som
beror av frontalareor och formfaktorer av alla komponenter [12]. I standardiseringen beräknas
den resulterande kraften från luftmotståndet som summan av alla formfaktorer multiplicerat
med ett approximerat vindhastighetstryck och frontalareor för alla ingående komponenter.
Den aerodynamiska vindkoefficienten, även kallad formfaktor, varierar beroende på hur
komponenten är utformad. En låg formfaktor genererar ett lågt luftmotstånd. Vid konceptval
kommer därför en jämförelse göras. Detta för att slutkonceptet ska sträva mot en profil med
låg formfaktor så profilen kan hantera vind på ett fördelaktigt vis.
Resulterande kraft beräknas genom:
𝑄QQ = ∑T (𝑐",T ∙ 𝑞T ∙ 𝐴T )
𝑄QQ
𝑐",T

är vindkraften
är den aerodynamiska vindkoefficienten/formfaktorn för fallskyddets ingående
komponent.
är vindhastighetstrycket som verkar mot en ingående komponent och denna
faktor sätts till 𝑞T = 200 𝑁/𝑚; vilket är en approximation som täcker upp de
flesta vindhastigheter i Europa.
är frontalarean för varje enskild komponent [12]

𝑞T
𝐴T

Formfaktorn för profilerna kommer erhållas genom:
𝑐",T =

[\\
]^ ∙_^

, där 𝑄QQ erhålls från vindtestet, 𝐴T från profilernas frontala tvärsnittsareor och

𝑞T = 200 𝑁/𝑚; enligt EN-13374.
Den formfaktor som erhålls är dock endast en faktor som kan användas för prototyperna i
jämförelsesyfte. Delvis ingenting som kan användas för en fullstor profil, då faktorn beror av
arean på profilen som i sin tur beror av längden.
Tidigare studier i Vindtunnellaboratoriet på SportsTech Research Centre
Sedan öppnandet av vindtunneln i Mars 2015 har det utförts studier med bland annat
längdskidåkare och cyklister. Dessa studier har gjorts i syfte för att utreda optimala enskilda
detaljer samt positioner och rörelsemönster för utövare baserat på minskad vindpåverkan. I
studierna har vindkraften 𝐹a beräknats genom formeln:
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:

𝐹a = 𝐶a ; 𝐴r𝑣 ; [13]
𝐹a
𝐶a
𝐴

r
𝑣;

är vindkraften
är luftmotståndskoefficienten
är frontalarean för objektet
är luftens densitet
är vindhastigheten

Om utövaren minimerat sin frontalarea genom att förändra sin position eller sitt
rörelsemönster kan vindkraften som verkat reducerats. Detta gäller även för enskilda detaljer,
mindre frontalarea kan generera ett lägre luftmotstånd. Vindkraften kan även reduceras
genom en lägre luftmotståndskoefficient 𝐶a (coefficient of drag), som beror av objektets
geometriska utformning. [14]

2.5 CAD
Datormodellering, visualiseringar och simuleringar av den justerbara aluminiumprofilen är
gjord i programmet SolidWorks. Delar av profilens mekaniska data är tagna från programmet.

2.6 FEM-analys
Finita elementmetoden är en numerisk metod för att lösa problem i datorn. Metoden grundar
sig i att problemet eller objektet som ska lösas delas upp i mindre element, där alla
sammansatta element utgör en mesh. Detta för att datorn ska kunna beräkna förändringar i
elementens sammankopplade nodpunkter när objektet belastas. [15]
FEM-analysen utförs i programmet SolidWorks.

2.7 Framtida utseende
Eftersom att företaget vill nyutveckla ett helt fallskyddsystem finns det inga generella
komponenter att förhålla sig mot i detta arbete. Men i det verkliga fallet kommer profilen att
designas så möjlighet finns för infästningar för övriga komponenter, till exempel stödjande
stolpar, skyltar, reflexdetaljer och någon typ av skyddsnät. Det måste även finnas någon typ
av låsning mellan profilerna som gör att de inte kan röra sig.
På den profil som företaget använder idag till sitt nuvarande system finns det möjlighet att
fästa så kallade kederprofiler längs den justerbara aluminiumprofilens sidor. I dessa spår kan
det till exempel monteras skyltar. Den profilen som används idag är även designad för att
skyddsnät ska klämmas fast i underkant, se figur 4 i kapitel 3.1.
I ett demonstrativt syfte kommer det att visualiseras hur profilen skulle kunna se ut när den är
färdigställd och möjlighet för vissa infästningar finns. Detta kommer att presenteras som en
bilaga i bilaga J.
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3. Metod
Examensarbetets produktutvecklingsprocess valdes att utföras enligt en milstolpeplanering
där fem stycken milstolpar upprättades. Planering, förstudie, koncept, utvärdering och
detaljkonstruktion. Under varje milstolpe listades aktiviteter som sedan fördes in i ett Ganttschema för att säkerställa leveranser i tid och skapa en struktur i projektet. Ett utkast av
schemat presenteras i bilaga A.
I kapitel 3.1 – 3.6 presenteras tillvägagångsättet för milstolparna och dess innehåll.

3.1 Produktplanering
För att utreda vad projektet måste förhålla sig mot startades projektet i milstolpe 1 med en
produktplanering [16].
Under produktplaneringen utreddes det hur dagens lösning är konstruerat och vilka dess
begränsningar är. Detta för att ge stöd åt idéer och vilka krav som den kommande profilen
måste förhålla sig till.
Den profil som används idag har en cirkulär tvärsnittsdiameter på 48,3 millimeter och en
huvudsaklig godstjocklek (godstjockleken varierar, se figur 4) på 2,5 millimeter och är tre
meter lång. Tvärsnittet är utformat för att möjliggöra infästning åt en rörskarv som kopplar
samman nästa räckesnät, se figur 5. Det är även designat så till exempel fotlister och skyltar
med kederprofiler [17] kan fästas, samt att skyddsnätet kläms fast i underkant, se figur 4. Ett
utrymme på ovansidan gör att en skruv eller mutter kan släppas ner för ytterligare
förankringsmöjligheter.
När flera räckesnät är sammankopplade (se figur 6) är det svårt för dagens lösning att uppfylla
utböjningskravet på 55 mm vid spännvidder som avses i denna uppsats utan extern hjälp.

Figur 4 - Dagens räckesnät och dess tvärsnitt. Profilen inom den rödmarkerade rutan kan liknas med den profil som ämnas
att utvecklas. Dess tvärsnitt syns till höger i bild, där olika utrymmen ger infästningsmöjligheter.
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Figur 5- Figur på det räckesnät som används idag och skarvningen mellan nästa räckesnät. [18]

Figur 6 - Sammankopplade räckesnät har svårt att uppfylla utböjningskravet vid spännvidder som avses i detta arbete. [18]

I milstolpen gjordes en konkurrensanalys för att se de primära konkurrenterna och hur deras
lösningar ser ut samt vilka dess styrkor är. Här gjordes en POD/POP-analys för att se hur de
olika konkurrenterna särskiljer sig från varandra samt liknelser som den kommande profilen
kan anta. Det upprättades samt ett positioneringsdiagram för att tydliggöra inom vilka attribut
som det tänkta hela fallsyddsystemet ska ha sin genomslagskraft. [19]. Konkurrenter är
Jonsered/Ramirent och Combisafe. Det unika med det tänkta fallskyddssystemet är dess
kapacitet att täcka upp en varierande och längre spännvidd än konkurrenterna utan att kränka
några belastningskravs som ställs.
I produktplaneringen upprättades en SWOT-analys för att se över interna styrkor och
svagheter samt externa möjligheter och hot. Detta för att vara förberedd för kommande
negativa och positiva scenarier i projektet. Analysen delger hur situationer som uppstår kan
utnyttjas, åtgärdas eller undvikas [20]. Analysen presenterar i bilaga D.
I milstolpen delgavs även viktiga förhållningskrav för hur temporära skyddsräcken ska
uppföra sig vid pålagda laster. Dessa ställs i standardiseringen EN-13774 för temporära
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fallskyddssystem. Det primära förhållningskravet för projektet är att den justerbara profilen
ska klara en utböjning på 55 millimeter vid pålagd last [1].
För strängpressade aluminiumprofiler gäller toleranskrav enligt standarden EN-755-9.
I samråd med Safety Respect framkom det även att profilen ska ha ett symmetriskt tvärsnitt
för att eventuellt kunna utnyttjas som en underliggande profil.

3.2 Förstudie
I milstolpe 2 upprättades en förstudie som ska visa hur målen i projektet ska nås. I förstudien
gjordes ett visionsdokument som ska ge en förenklad bild av åt vilket håll projektet strävar
mot samt vilka mål som finns med projektet [21]. Visionsdokumentet presenter i bilaga B.
För att undvika att missförstånd ska ske mellan berörda parter upprättades en
kommunikationsplan. Denna plan påvisar hur kontakt ska ske med projektägare och
handledare samt vems ansvar det är att följa den [22]. Se bilaga C.
Intressentanalysen upprättades för att undersöka vilka som kan komma att bli påverkade av
projektet [23]. I och med att projektet är väl avgränsat och mycket bakgrundsinformation och
önskemål erhållen från Safety Respect blev intressentanalysen relativt kortfattad. I analysen
utfördes två intervjuer med säljare från Safety Respect i Stockholm och Göteborg där resultat
snabbt kunde erhållas, likt ett agilt arbetssätt [23]. Intervjuerna gav underlag för teorin av att
spännvidden mellan stompelare på byggnader ökar, samt vilka primära synpunkter kunderna
har på produkten, vilket är flexibilitet och smidighet. Se bilaga E.
Genom att analysera vilka funktioner som profilen skall ha skapades en första
målspecifikation. I målspecifikationen specificerades först de funktionella kraven som den
justerbara profilen ska ha. Därefter vilka krav som var begränsande och till sist vilka
önskemål som finns med den justerbara aluminiumprofilen. Målspecifikationen uppdaterades
allt eftersom projektet fortskred och blev till sist en kravspecifikation. [24]
Kravspecifikationen presenteras i bilaga F.

3.3 Koncept
Nedan beskrivs de genomförda stegen i fasen för att erhålla ett koncept att gå vidare med.
Konceptfasen är uppbyggd genom att sammanväga profilers förmåga att klara den last som
gäller samt hur väl de uppfyller kravspecifikationen.
Godstjocklek är satt till konstant fyra millimeter för att profilen ska tåla hantering och stötar
utan att få skador. Detta för att uppfylla ett tidigare krav i målspecifikationen som avsåg att
profilen ska vara stöttålig.
Alla beräkningar och optimeringsproblemen är utförda för den mindre profilen, se figur 2.
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3.3.1 Beräkningar & optimering
Inför konceptgenerering upprättas ett grafiskt optimeringsproblem med två designvariabler
och fem bivillkor för två olika tvärsnitt. Ett rektangulärt och ett ellipsformat. Optimeringen är
en förenkling för de två tvärsnitten. Problemet kommer ställas upp så att objektsfunktionen,
vilket är en funktion som beskriver vikten, ska minimeras med avseende på bredden och
höjden av profilerna [s.20]. Bivillkoren beskriver inom vilket tillåtet område dessa
dimensioner för röra sig mellan [s.11].
Objektsfunktionen för rektangulärt tvärsnitt ställs upp enligt följande:
𝑓 (ℎ, 𝑏) = 𝐿𝜌2𝑡(ℎ + 𝑏 − 2𝑡)
Objektsfunktionen för ellipsformat tvärsnitt ställs upp enligt följande:
9

8

𝑓(ℎ, 𝑏) = 𝐿𝜌(𝜋𝑡( ; + ; − 𝑡))
Där 𝜌 = 2700𝑘𝑔/𝑚? [5]
Förenklingen i optimeringen innebär att problemet ställs upp som en enhetlig del, varvid
längden L, sätts till 9000 mm då det är vid denna längd profilen kommer att ha maximal
utböjning. Delen representerar den minsta profilen, vilket skulle kunna liknas med en lång
slank balk, se figur 7. I och med denna typ av förenkling innebär det att centrumprofilen
kommer att ha ett högre yttröghetsmoment då den är dimensionerad för att omsluta de mindre
profilerna.
Den faktiska längden för den optimerade profilen kommer att vara kortare och då får en ny
vikt beräknas men med de optimala tvärsnittsdimensionerna som erhålls, se figur 2.
3.3.1.1 Dimensionerande faktor
Innan optimeringsproblemet är uppställt utförs en kontroll av vilket första bivillkor som ska
sättas upp.
I fallet finns det två alternativ:
• Profilen ska dimensioneras efter att sträckgränsen inte överstiger 290MPa
• Profilen ska dimensioneras efter att utböjningen inte överstiger 55 mm.
Ett balkböjningsfall ställs upp för att erhålla inre moment i balken vid maximal pålagd
punktlast. I figur 7 illustreras fallet där en punktlasten appliceras enligt det horisontella
belastningskrav som ställs i EN-13374, vilket är 300 N [1]. Fallet ställs upp med frihetsgrader
som tillåter rotation av profilens ändar.
Säkerhetsfaktor för belastning enligt standardiseringen är 1,5, vilket ger en last på
300 ∙ 1,5 = 450 𝑁 [1]
Elementarfall 5 i Karl Björk ger det maximala momentet genom:
𝑀*+, =

-.
0

=

0lm∙n
0

= 1012,5 𝑁𝑚 [7]
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Figur 7 – Illustration från ett balkböjningsfall för att utreda inre moment i en lång och smal balk.

Genom att införa maximal spänning och maximalt avstånd för 𝑐 = ℎ/2 från riktvärden i
tabell 1 i formel för spänning:
𝜎=

opqr s
3

[25]

kunde ett yttröghetsmoment erhållas. Detta yttröghetsmoment infördes i formeln för
utböjning,
-./

𝑓 = 0123 [7]
Det kunde då konstateras att, om profilen dimensioneras utefter den maximala tillåtna
spänningen kommer utböjningen att överstiga 55 mm. Den dimensionerande faktorn är
därmed utböjningen, vilket kommer sättas som ett bivillkor inför optimering.
-./

Yttröghetsmomentet kan då uttryckas som 𝐼 ≥ 012" vilket innebär:
𝐼≥

450 ∙ 9?
= 1,775 ∙ 107v 𝑚0
48 ∙ 70 ∙ 10n ∙ 0,055

Om det optimala yttröghetsmomentet på 1,775 ∙ 107v 𝑚0 används samt maximalt värde från
9
tabell 1 för 𝑐 = ; = 0,070 𝑚 ges spänningen:
𝜎=

:m:;,l∙m,mw
:,wwl∙:mxy

= 39,9 𝑀𝑃𝑎 < 290 𝑀𝑃𝑎

vilket stärker påståendet om att den dimensionerande faktorn är utböjningen.
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3.3.1.2 Bivillkor
Det första bivillkoret g1, beskriver att utböjningen av en enhetlig profil minus
utböjningskravet ska vara mindre än eller lika med noll. Bivillkoret beror av bredden b, och
höjden h.
De fyra andra bivillkoren som ställs upp beskriver inom vilket område bredden och höjden på
profilen får röra sig. Dessa dimensioner är satta för att inte profilen ska upplevas för grov eller
för smal.
Bredd: 100£b£140 mm
Höjden 40 £ h £ 60 mm
Villkoren sätts upp som [m]:
𝑃𝐿?
𝑔: (ℎ, 𝑏) =
− 0,055 ≤ 0
48𝐸𝐼
𝑔; (𝑏) = 𝑏 − 0,140 ≤ 0
𝑔? (𝑏) = 0,010 − 𝑏 ≤ 0
𝑔0 (ℎ) = ℎ − 0,060 ≤ 0
𝑔l (ℎ) = 0,040 − ℎ ≤ 0
3.3.1.3 Grafisk optimering
Det första optimeringsproblemet ställdes upp för en profil med ett rektangulärt tvärsnitt för att
erhålla en optimal bredd och höjd, utifrån det utböjningskrav som ställs.
Det andra optimeringsproblemet gäller en profil med ett ellipsformat tvärsnitt. Den grafiska
optimeringen presenteras som bilaga, där det tillåtna området är innanför kammarna på
bivillkoren, se bilaga G.
De erhållna värdena från de två optimeringsproblemen genererade referensvärden för
tvärsnittsdimensioner inför ett friformskoncept.
Optimala dimensioner för rektangulärt tvärsnitt, se figur 8.
ℎ = 40𝑚𝑚
𝑏 = 115𝑚𝑚
𝑡 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 = 4𝑚𝑚
Optimala dimensioner för ellipsformat tvärsnitt, se figur 9.
ℎ = 42,5𝑚𝑚
𝑏 = 140𝑚𝑚
𝑡 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 = 4𝑚𝑚
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Figur 8 - Optimala dimensioner för rektangulärt tvärsnitt med avseende på vikten av profilen

Figur 9 - Optimala dimensioner för ellipsformat tvärsnitt med avseende på vikten av profilen.

3.3.2 Konceptskisser
I milstolpe 3 skissas koncept utefter klassiska geometriska former och med den kreativa
metoden brainstorming [26]. Förhållningskrav är att symmetri ska råda. De skissade
koncepten presenteras i bilaga H.

3.4 Utvärdering av koncept
Inför vindtunneltestet ska tre koncept ställas mot varandra för att jämföra dess förmåga att
hantera luftmotstånd. Profilen med det rektangulära tvärsnittet och det ellipsformade kommer
där ställas mot ett friformskoncept. Därav sker först en grovsållning för att eliminera
konceptskisser. Detta görs genom att eliminera konceptskisser mot kravspecifikationen i
samverkan med Safety Respect [27].
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A - Koncept som togs med för test av luftmotstånd var en profil med ett rektangulärt tvärsnitt
med avrundade ändar. Denna profil uppfyller målspecifikationen då den anses erbjuda en
komfortabel hantering och möjligheter att fästa skyltar med kederprofiler.
B – Upplevdes som kantig och erbjuder ingen komfortabel profil att hålla i, begränsad
möjlighet att fästa skyltar med kederprofil vid sidor då den är spetsig. Vikten blir stor då
denna måste dimensioneras högre på grund av dess geometri.
D & E – Koncept som uppdragstagaren och företaget har valt för att ta med inför nästa
utvärderingsfas. Dessa koncept kommer inte att bli påverkade under denna eliminering.
C, G & F – Upplevdes som kantiga och erbjuder ingen komfortabel profil att hålla i eller
hantera. Ej estetiskt tilltalande.
Från de erhållna optimala dimensionerna för de tidigare tvärsnitten dimensionerade sedan
koncept A. Konceptet upplevdes som en sammanvävning av rektangulärt tvärsnitt och
ellipsformat, så dess dimensioner sattes mellan de tidigare två. Tvärsnittet ritades i solidworks
och där kunde ett yttröghetsmoment fås. Detta för att kunna konstatera om konceptet
uppfyller belastningskraven inom området där dimensionerna ska hålla sig inom.
Ett optimeringsproblem ställdes inte upp för friformskonceptet då det var ett krävande uttryck
och, för uppdragstagaren, för svår att lösa. Metoden för att finna bra dimensioner gjordes
kontroversiellt enligt trail-and-errormetoden, men med riktvärden från de tidigare tvärsnitten
[26]. Konceptet gick vidare då det uppfyllde målspecifikationen samt att företaget ansåg
denna som mest intressant och realiserbar.
Dimensioner för koncept A för den mindre profilen: 126x40x4 [mm]

3.4.1 Prototypprofiler
I milstolpe 4 modellerades tre profiler i Solidworks med de tvärsnittsdimensioner som gavs
från tidigare beräkningar, delvis dimensioner för den mindre profilen. Detta för att kunna göra
fysiska modeller, utskriva i plast. Uppskattad byggtid var ca 30h för prototyper i full skala
och 150mm lång. För att minimera byggtid skalades prototyperna ner i programmet Rhino
inför utskrift i 3D-skrivaren Uprint.
Skalningen blev 1:2, delvis halva storleken, och för att sedan ge en rättvis formfaktor kommer
en faktor 2 att läggas till för frontalarean, 𝐴, se kap 3.4.2.
Profilernas längder valdes till 150mm som efter skalning blev 75mm.
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Figur 10 - 3D-printade prototyper utskrivna i plast för vindtest

3.4.2 Vindtest
I kravspecifikationen beskrivs ett önskemål att profilen ska kunna hantera luftmotstånd på ett
gott vis. Därför utfördes ett vindtest i Mittuniversitetets vindtunnellabb för att erhålla
formfaktorer för de tre prototypprofiler. Dessa faktorer jämfördes och utvärderades för att
stärka valet av slutkoncept.
Prototypprofilerna monterades mellan två fästen som i sin tur monterades mot en
adapterplatta. I figur 11 syns adapterplattan, som är förankrad i en kraftplatta som mäter
krafter i tre riktningar.
Efter allt var monterat och uppställt kördes testet i en vindhastighet som motsvarar 50km/h
eller 13,78m/s.
Eftersom att EN-13374 använder en approximation av ett vindhastighetstryck istället för en
vindhastighet kommer denna att användas vid beräkningarna, då projektet förhåller sig mot
standardiseringen. Den kraft som erhålls i horisontell riktning från kraftplattan kommer då att
användas i syfte för att jämföra de tre olika profilerna.
Testet utfördes under 10 sekunder för varje profil och ett test utan profil. Mätningen av
kraften fungerar genom att kraftplattan samplar värden på krafter i tre olika riktningar med en
frekvens på 10 000 Hz. Detta gav cirka 100 000 värden och alla värden fördes sedan in i
Excell. Detta för att kunna ge ett medelvärde av alla samplade krafter.
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Figur 11 - Vindtunneltest, här syns adapterplattan i mitten. Adapterplattan är monterad på kraftplattan.

Figur 12 - Rektangulär profil fastspänd i rigg. Riggen är monterad mot adapterplattan.
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Figur 13 - Rektangulär profil med radie fastspänd i rigg.

Figur 14 - Ellipsformad profil fastspänd i rigg
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För att ge korrekt värde för varje profils luftmotstånd subtraheras riggens luftmotstånd.
𝐹aƒ = Vindtest med rigg utan profil
𝐹a” = Vindtest med rigg och profil
𝑄—— = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑
𝑄—— = 𝐹a” − 𝐹aƒ
Formfaktor erhålls genom:

𝑐=

𝑄QQ
2∙𝑞∙𝐴

Tabell 3 – Uppmätt kraft från vindtest för de tre olika profilerna är Qww

Rektangulär

Rektangulär med radie

Ellips

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎 [m ]

0,0015

0,0015

0,00159375

𝑄—— [N]

0,403

0,0339

0,219

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑐

0,672

0,056

0,344

2

I tabell 3 ovan redovisas den horisontella kraft, Qww som mätts upp i vindtunneln, samt de tre
profilernas formfaktorer och frontalareor.
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3.4.3 Utvärdering & val
Sista steget i milstolpe 4 var att välja profil inför detaljkonstruktion. Detta har gjorts efter hur
väl de tre olika profilerna uppfyller kravspecifikationen. Den profil som valdes att arbetas
vidare med i nästa steg var den profil som kunde liknas med ett rektangulärt tvärsnitt med
radie, koncept A. Profilen upplevdes som en sammanvävning av de två optimerade fallen och
har goda möjligheter att realiseras enligt Safety Respect. Denna profil upplevdes även
elegantare än de två andra och erbjuder en behaglig yta vid hantering. Den har även goda
möjligheter för att erbjuda infästningar åt kederprofiler på dess sidor.
Resultatet från vindtestet upplevdes svårtolkat och är osäkert om det stärker kravet av att
denna profil hade goda aerodynamiska egenskaper.
Den profil som hade ett rektangulärt tvärsnitt upplevdes inte komfortabel, samt att den inte
var estetiskt tilltalande. Den elliptiska profilen kan göra det svårt att fästa skyltar eller
liknande då dess kanter blir smala. Detta kan bli ett hinder för utrymmen åt kederprofil. Den
blev även bredare och högre än koncept A, som togs vidare.

3.5 Detaljkonstruktion
I milstolpe 5 kommer profilen att dimensioneras utefter delar av de toleranskrav som ställs i
EN-755-9. När profilen sedan är dimensionerad efter dessa krav kommer en ny vikt att
beräknas och utvärderas mot kravspecifikationen. Den färdigställda profilen visualiseras
sedan i SolidWorks och FEM-analyser utförs.

3.5.1 Dimensionering mot toleranskrav
Dimensioneringen av profilen ska följa delar av de toleranskrav som ställs i EN-755-9 [28].
Centrumprofilen dimensioneras efter vad som är den maximalt tillåtna inre profilen och den
minsta tillåtna centrumprofilen. Dimensioneringsberäkningar presenteras i bilaga I.

3.6 FEM-analyser & jämförelser
När dimensioner för de båda tvärsnitten är framtagna utfördes sedan FEM-analyser för
profilen med varierat tvärsnitt och för det förenklade fallet med endast ett tvärsnitt. Detta för
att uppfylla ett mål i projektet som var att utreda skillnaden i utböjningen. Analyserna gjordes
med metoden balkelement, där solidworks förenklar objektets mesh för att programmet ska
kunna arbeta effektivare. Jämförelsen presenteras i resultatkapitlet 4.1.
För att kunna utföra analysen för profilen med varierat tvärsnitt har lock lagts till i ändarna på
centrumprofilen. Detta för att erbjuda stumt montage för de yttre profilerna mot
centrumprofilen, se figur 21.

3.7 Avslut & överlämning
Uppsatsen lämnas över till Safety Respect AB och resultatet presenteras muntligt för
företaget. Arbetet presenteras muntligt och skriftligt för mittuniversitetet och laddas sedan
upp på DiVa.
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4. Resultat
Under detta kapitel presenteras resultatet av detaljkonstruktionen samt jämförelsen mellan
FEM-analyserna för de två olika fallen.
De dimensioner som den tredelade aluminiumprofilen är valda till redovisas i tabell 4. I denna
tabell redovisas även tvärsnittsarea och yttröghetsmoment för de två olika dimensionerna,
samt den sammansatta profilens vikt.
Tabell 4 - Dimensioner för profiler

Bredd [mm]
Höjd [mm]
Godstjocklek [mm]
Längd [mm]
Tvärsnittsarea [mm2]
Yttröghetsmoment [m4]
Vikt [kg]

Inre profil
(st.)
126,0
40,0
4,0
2500
1140,4
1,78·10-6
7,70

Yttre/Centrumprofil Sammansatt
139,45
51,9
4,0
5000
1265,4
2,58·10-6
17,08

Figur 15 - Sammansatt profil vid minsta spännvidd
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Figur 16 - Sammansatt profil vid maximal spännvidd

Figur 17 – Assembly av sammansatt profil
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Figur 18 – Assembly av sammansatt profil
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4.1 Jämförelse mellan konstant & varierat tvärsnitt
Nedan presenteras jämförelsen mellan det förenklade fallet som beräkningar utgått från mot
profilen med varierat tvärsnitt.

Figur 19 - Profil med konstant tvärsnitt

Figur 20 - Utböjning av profil med konstant tvärsnitt
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Figur 21 - Profil med varierat tvärsnitt.

Figur 22 - Utböjning av profil med varierat tvärsnitt

I tabell 5 nedan redovisas resultatet från FEM-analyserna. I tabellen syns en tydlig skillnad i
utböjningen mellan de två fallen.
Tabell 5 - Utböjning från FEM-analys

Konstant tvärsnitt

Varierat tvärsnitt
Yttre sektioner

Centrumsektion
139,45x51,9x4

Dimension

126x40x4

126x40x4

Utböjning, FEM-analys [mm]

55,6

3,98
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5. Diskussion
Nedan diskuteras genomförandet av projektet och projektresultatet

5.1 Metod
Produktplanering & förstudie
Produktplaneringen gav insikt i hur dagens lösning såg ut och vilka dess begränsningar var.
Räckesnätet som används idag ingår i ett helt system med flera komponenter som alla
samverkar. Det kan därför vara svårt att säga vilken del i systemet som brister med avseende
på utböjningskravet eftersom allt hänger ihop. I början av projektet analyserades
standardiseringar och toleranskrav väldigt noga och mycket tid lades ner i detta arbete. Det
var svårt att urskilja vad som hade betydelse för projektet i dessa dokument. Detta var något
som befarades i ett tidigt skede och därav medtogs denna detalj i SWOT-analysen. I detta
arbeta kom handledare Stefan till stor hjälp för att kunna tydliggöra vad som var relevant att
ta med i arbetet och vad som ska avgränsas.
I samråd med Safety Respect bestämdes även vilket material som skulle användas för
profilen. Det framkom att aluminiumlegeringen AW-6082-T6 var ett lämpligt material då det
hade en hög hållfasthet. Men eftersom att sträckgränsen visade sig inte hade en betydande roll
i hur utböjningen hanterades kan detta materialval diskuteras. Det betydande i materialets
mekaniska egenskaper är endast elasticitetsmodulen. En legering med liknande
elasticitetsmodul skulle därför kunna fungera lika bra med avseende på utböjningen.
I förstudien, där syftet var att utreda vad projektet ska uppfylla för mål upprättades intervjuer
med två stycken säljare från företaget. I intervjuerna uppfattades hur trenden såg ut för
spännvidden och vilka önskemål som kunder brukar ha på det hela systemet. Den teori som
framkom var dock något som redan fanns vid projektstart. Detta gjorde att resultatet av
intervjuerna kunde uppfattas som överflödigt, men ansågs ändå vara bra för uppdragstagaren i
ett lärande syfte och för att utvecklas själv som person.
Eftersom uppdragstagaren behövt handledning genom flera olika moment i arbetet har
kommunikationsplanen som upprättades varit till god hjälp. Med avseende på handledning
från universitetet har den kommit till stor nytta, då många frågor och funderingar framkommit
eftersom. Möten med handledare Stefan från Safety Respect har varit lite mer styrda då
uppdragstagaren har kontrollerat att han varit på plats, och har tid att besvara och diskutera
frågor.

Koncept & utvärdering
Skisserna som framkom under konceptgenereringsfasen var relativt få då projektets mål var
tydligt och därmed fanns det inte allt för stort utrymme för fria former. Skisserna gjordes efter
vad som upplevdes kunna realiseras på ett funktionsdugligt sätt. Det kändes inte nödvändigt
att lägga tid på idéer där det fanns en känsla av att dessa inte kommer vara en bra profil för ett
skyddsräcke som ska vara komfortabel att hantera och att stödja sig mot. En avgränsning
gjordes att tre koncept valdes att jämföras och utvärderas. Hade mer tid funnits hade det
eventuellt kunnat utvärderas fler koncept. Slutkonceptet valdes i samarbete med företaget då
det framförallt uppfyllde kravspecifikationen väl, samt att företaget ansåg detta som mest
realiserbart. Att konceptet ska vara realiserbart har såklart en betydande inverkan då det ligger
i företagets intresse. Dessvärre kunde det kännas lite kontroversiellt då denna profil inte
stöddes av ett optimerat fall/optimeringsproblem.
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Det var helt enkelt en för svår ekvation att lösa för att kunna plotta bivillkoret g1 för detta
koncept. Dock stödde kravspecifikationen valet av koncept och företaget tyckte den kändes
mest intressant och realiserbar. Dess geometri ger goda utrymmen för olika infästningar, likt
den ide som presenteras i bilaga J.
Det första optimeringsproblem som ställdes upp förhöll sig mot sträckgränsen i materialet.
Detta bestod av tre designvariabler: Godstjockleken, bredden och höjden. Efter ett visst arbete
med förhållning mot sträckgränsen visades det, av en ren slump, att sträckgränsen inte är
dimensionerande. Därefter påbörjades arbete med förhållning mot utböjningen.
Det visade sig dock efter ett långt arbete att det blir för omfattande och svårlösligt med tre
variabler. Detta för att uttryck för olika yttröghetsmomentet blev för svår för uppdragstagaren
att införa som bivillkor g1. Efter diskussioner med handledare från både universitetet och
företaget valdes det att sätta en av variablerna som en konstant istället. Godstjockleken sattes
då till fyra millimeter för att profilen ska tåla yttre hantering och stötar. Efter detta kunde
problemet lösas grafiskt genom att plotta alla bivillkor i en graf och visuellt avgöra vilka
dimensioner som är ”optimala”.
Metoden är inte exakt och en annan metod kanske hade varit att föredra för att erhålla ännu
bättre dimensioner. Om en exaktare metod hade använts så kanske någon dimension hade
kunnat bantats ner ytterligare. Kanske någon procent av en millimeter. Även om det kan
upplevas som att denna procent av en millimeter är liten, så kan den göra stor skillnad på
vikten på en profil som är så pass lång som i detta fall. Men i och med att optimeringen endast
skedde på de profiler som användes som referens inför konceptgenereringen så ansågs
metoden ge ett bra referensvärde.
Ett optimeringsproblem ställdes även upp i arbetet med friformskonceptet men i och med att
dess tvärsnitt var sammansatt av olika former blev dess uttryck för yttröghetsmoment (som
fanns som bivillkor g1) för omfattande. Det hade varit intressant att lyckas med en
uppställning av detta för att erhålla visuellt optimala dimensioner. Istället användes en
kontroversiell metod genom att rita upp tvärsnittet i Solidworks och prova olika dimensioner,
som gav olika yttröghetsmoment. Uppdragstagaren upplevde att metoden inte är har samma
vetenskapliga karaktär som ett optimeringsproblem men det gav ändå ett godkänt resultat,
som företaget gillade.
I projektet har det varit ett stort fokus på att få till dessa optimeringsproblem. Uppställning av
dessa har uppskattningsvis tagit två veckors heltidsarbete, där mycket av det nerlagda arbetet
inte syns på grund av byte av optimeringsmetod. Uppdragstagaren hade en ambition att få till
ett snyggt optimeringsproblem för tre variabler men det kom av behövas justeras. Genom att
mycket tid har lagts på detta arbete kan det vara så att andra delar av projektet blivit berörda. I
projektstart fanns en ambition av att konstruera en låsning mellan profilerna, som beskrivs i
teoridelen i kapitel 2.7.

Vindtest
Vindtestets huvudsyfte var att göra en jämförelse mellan tre profiler och för att stärka valet av
slutkoncept. Testets resultat för det koncept som blev valt till slutkoncept upplevdes som
missvisande då ett antagande görs att denna inte bör ha en bättre formfaktor än den
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ellipsformade profilen, se tabell 3. Det kan även vara så att denna profil hade ett bytande lägre
luftmotstånd än de två andra, men det blir svårt att verifiera efter endast ett test.
Det kan finnas många felkällor i detta test och det primära kan vara storleken på prototyperna,
att dom är tillverkade i för liten skala. Resultatet kan även ha blivit annorlunda om det körts
flera test än endast ett, och att sedan ett medelvärde tagits på alla test som utförts.
Men eftersom att resultaten inte var synlig förrän de förts in i Excell och det skett ett arbete
med det utfördes inte nya tester på grund av tidsbrist. Det finns även en osäkerhet i vad de
uppmätta värdena egentligen betyder, då riggen som profilerna är monterade emot har en höjd
och på så vis ger upphov till ett moment.
I testet kan det även ha varit till fördel att använda en annan rigg, eller prova olika riggar för
att se om dessa har inverkan på resultatet från mätningarna. I ett optimalt fall borde man köra
testet utan rigg för att eliminera så många felkällor som möjligt men detta blir inte realiserbart
då en rigg måste användas för att hålla profilen – den kan inte sväva fritt.
Det finns även en tanke att turbulens kan ha inverkan på mätningarna då profilerna var tätt
monterade mot riggen.
Det medelvärde som tog från varje test kan även vara missvisande då det kan finnas
extremvärden bland de cirka 100 000 värden som fördes in Excell. Här kanske en grov
filtrering borde utförts för att eventuella extremvärden inte tas med i utfalles av medelvärdet.

Detaljkonstruktion
I denna fas dimensionerades profilens centrumdel (eller den större profilen) mot toleranskrav
för strängpressad aluminium. Under detta arbete fanns det en osäkerhet i hur variationen av
godstjockleken beter sig. Med detta menas att det finns en osäkerhet i åt vilken riktning
variationen sker. Ett antagande gjordes att riktningen sker från centrum av godstjockleken och
att variationen sker symmetriskt.
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5.2 Resultat
Profilens justerbara funktion kan vara känslig. Ifall skador uppstår som leder till plastisk
deformation kan den justerbara funktionen försämras. Därav sattes godstjockleken till fyra
millimeter för vad som uppskattades av Safety Respect vara en bra dimension. Detta är en
avvägning som får göras då godstjockleken har en betydande roll i hur vikten blir.
Toleranskraven gör att det inte går att sätta för snävt spel mellan den inre och yttre profilen. I
och med detta kan det ge ett negativt utfall på utböjningskravet. I delar av projektets
beräkningar har ett antagande gjorts att denna tolerans inte existerar, vilket i verkligheten är
något som måste tas i beaktning. I FEM-analysen för profilen med ett varierat tvärsnitt är
profilens yttre sektioner stumt monterade mot centrumdelen. Detta leder till att ett spel mellan
profilerna inte existerar här. I det verkliga fallet kommer det finnas ett spel och detta kan
behövas att fixeras med en låsning för att inte utböjningen ska bli påverkad, se kap 2.7.
Ett utfall vid tillverkning skulle kunna vara att den mindre profilen tillverkas med minimalt
tillåtna dimensioner, och den större profilen med maximalt tillåtna dimensioner. Detta leder
till ett ännu större spel mellan profilerna som kan skapa problem att utböjningskravet följs.
Därav kan en låsning mellan profilerna komma att ha en betydande roll i hur utböjningen
hanteras.
Profilen som projektet resulterat i besitter ett tvärsnitt som varierar med längden. Detta har
gjort att beräkningarna som utförts blivit förenklade och att den dimensionering som utförts är
gjord mot den minsta profilen. I och med detta kan det vara så att profilen klarar av en större
belastning än vad som beskrivs i standardiseringen, vilket i sig inte är något negativt. Enligt
FEM-analysen som utfördes för ett varierat tvärsnitt kunde detta bekräftas.
Överdimensioneringen gör däremot att profilens vikt blir större än vad som kanske hade
behövts. Här skulle det vara till fördel att utföra en analys för ett balkböjningsfall med
varierande tvärsnitt för att kunna minimera vikten ytterligare samt uppställning av
optimeringsproblem för ett varierat tvärsnitt. Genom denna operation kan målspecifikationens
önskemål om att vikten bör vara under 25 kilogram kanske kunnat uppnåtts.
Det som måste tas i beaktning är dock att allt detta är endast teoretiska analyser. Det kan vara
förödande att endast konstruerar den justerbara profilen efter dessa analyser, därför måste den
testas och verifieras fysiskt, vilket beskrivs att det ska göras i standardiseringen.
Den utböjningsjämförelse som gjorts i kap. 4.1 indikerar på att det är stor skillnad på en profil
med ett konstant tvärsnitt och en profil med ett varierat tvärsnitt. Utböjningskravet är uppfyllt
med råge för projektresultatet. Genom att denna profil uppfyller detta krav med så god
marginal kan det, som tidigare nämnt, indikera på att den är grovt överdimensionerad. Här är
det till fördel att utföra fortsatta analyser på denna profil för att kunna minimera vikten
ytterligare.
Men genom att uppdragstagaren aldrig utfört balkböjning för ett varierat tvärsnitt var det
därför denna förenkling och metod som valdes. Sedan göra en analys i datorn hur mycket
utböjningen skulle skilja i de olika fallen. Det kan finnas en felkälla i det antagande som
gjorts i FEM-analysen för det varierade tvärsnittet. För att kunna utföra analysen lades ett
lock till på centrumdelens ändar för att möjliggöra en stum fastsättning för de yttre profilerna.
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Dessa lock kan ha påverkat utböjningen i analysen. Utfallet av utböjningen kan även vara
påverkat av den typ av låsning som gjorts mellan yttre profiler, lock, och centrumprofiler.
Det fanns också en ambition att hinna med en FEM-analys för den framtida profilen för att
jämföra utböjningen mot de två andra FEM-analyserna. Uppdragstagaren gjorde ett arbete
med denna analys men stötte på felmeddelanden i SolidWorks när den skulle lösas. Det
upplevdes som märkligt då samma metod fungerade felfritt i de två andra analyserna.
Mycket av de krav som ställs i standardiseringen för temporära skyddsräckessystem har
avgränsats då de syftar mot ett helt komplett system. Det kan vara så att ett komplett system
har en stabilare konstruktion då dess ingående komponenter hjälper till att stadga upp
varandra. Det kan även vara så att ett komplett system har andra svaga punkter och inte i
huvudsak räckesnätet/profilen som är primär för att klara av belastningskraven. Genom denna
typ av antagande var det därför nödvändigt att vissa belastningskrav avgränsades. De primära
kraven som projektet utgått från är den horisontella kraften och utböjningen, vilket även det
kan komma att se annorlunda ut med ett komplett system.
Med detta menas att det bör sättas upp ett helt komplett system för att verifiera dess förmåga
att hantera alla belastningskrav. I standardiseringen finns det även dynamiska belastningskrav
men dessa blir problematisk att kontrollera då det skulle behövas utföras fysiska prov. Detta
gäller dock för ett komplett system som många andra av kraven.
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6. Slutsats
Förutsatt att dimensionsövergången mellan profilerna antas vara stum är projektets mål och
dess övergripande syfte uppfyllt. Resultatet är tvärsnitt till en tredelad justerbar
aluminiumprofil som uppfyller delar av standardiseringen för temporära skyddsräckessystem
för en spännvidd upp mot nio meter, samt toleranskrav för strängpressad aluminium.
Projektresultatet kan täcka upp kommande trender inom byggbranschen där spännvidden
mellan stompelare ökar samt öka företagets konkurrenskraft i framtiden. Jämförelse visar att
det är stor skillnad på utböjningen mellan det förenklade fallet som projektet utgått från och
en profil med varierat tvärsnitt.
Under projektets gång har det blivit tydligare att vikten av att snäva avgränsningar är
nödvändigt. I början av projektet hade uppdragstagaren större ambitioner men det visade sig
allt eftersom att det inte finns tid för det. En orsak kan vara att stort fokus har legat på att
upprätta fina optimeringsproblem. Lärdom har tagits att det är viktigt att avgränsa sig och att
upprätta en god planering. Det Gantt-schema som har arbetats efter glömdes bort att sparas
efter en viss period. Detta gjorde att tid behövdes läggas på att återskapa schemat, och fundera
vilka aktiviteter som hade skrivits ner där. Vikten av att spara arbete på flera ställen är
ytterligare en lärdom som uppdragstagaren tar med sig.

6.1 Förslag för fortsatt utveckling
Eftersom att projektresultatet är ett konstruktionsunderlag för ett eventuellt nyutvecklande av
en detalj till ett helt system kan det behövas ytterligare och exaktare beräkningar på den
justerbara profilen. Ett önskemål var att profilen skulle kunna hantera luftmotstånd på ett gott
vis vilket inte kunde verifieras. Här kan det vara till fördel av att utföra ytterligare tester på
profilen för att verifiera detta önskemål.
Teleskoperingen för aluminiumprofilen skulle även den kunna fungera på andra sätt än endast
det sätt som avses i detta fall. Ett möjligt och alternativt tillvägagångsätt vore ett självlåsande
system där teleskoperingen görs från ett hål likt ett stativ. Problem som dock kan uppkomma
då är begränsande möjligheter att förankra skyddsnät. Men detta är något som fortsatta studier
får visa. Om profilens designa förändras för att erbjuda infästningar åt till exempel kederlister
eller skyddsnät gäller inte de utförda beräkningar, se bilaga J. Det måste då utföras nya
beräkningar för att yttröghetsmoment, tvärsnitt och andra storheter är förändrade.
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Bilaga A – Utkast från Gantt-schema

Bilaga A – Utkast från Gantt-schema

Bilaga B – Visionsdokument

Bilaga B - Visionsdokument
Visionsdokument
Projektägare: Safety Respect AB.
Beställare: Mittuniversitetet
Projektledare: Simon Olofsson
Tidsramar: Projektet kommer att pågå under 10 veckors heltidsstudier 40h/vecka och avslutas
8 juni. Projektet följer ett upprättat Gantt-schema för att säkerställa leveranser i god tid.
Behovet som ska tillgodoses med projektresultatet är att ge ett konstruktionsunderlag till
företaget för en eventuell vidareutveckling av en detalj till ett komplett fallskyddssystem.
Projektresultatet förväntas vara en design på tvärsnitt som tillsammans genererar en justerbar
aluminiumprofil. Resultatet ägs av Safety Respect men kommer att presenteras muntligt och
skriftligt till Mittuniversitetet.
Den justerbara profilen måste uppfylla delar av de belastningskrav som ställs i EN-13374
samt förhålla sig mot delar av de toleranskrav som ställs i EN-755.
Det unika med det förväntade resultatet är att det ska uppfylla delar av de belastningskrav
som ställs med en spännvidd upp mot 9 m.
Safety Respect tillhandahåller resurser så som prototypmaterial, resor, testutrustning eller
dylikt som kan vara nödvändiga under projektets gång.
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Bilaga C – Kommunikationsplan
Kommunikationsplan för examensarbete.
Kontakt med Mats Ainegren, handledare från Mittuniversitetet:
Det är studentens ansvar att anordna mötestillfällen och vara förberedd inför varje möte.
Fysiska handledningsmöten med Mats sker veckovis i Mittuniversitetet lokaler och kommer
inte vara schemalagda. Vid mer omfattande möten efterfrågas tidsbokning via mail eller
muntlig överenskommelse samt en välformulerad agenda för mötet.
Kontakt med Stefan Moss, handledare från Safety Respect:
Det är studentens ansvar att sköta kontakt med handledare Stefan Moss. Möten sker i Safety
Respects lokaler i Östersund och det kommer även vara mail-och telefonkontakt. De fysiska
mötena kan ske sporadisk och behöver inte vara schemalagda, men det kan vara klokt att
stämma av i förväg ifall mötestider passar. Det finns goda möjligheter till snabb handledning
genom att studenten får möjlighet att utföra delar av arbetet i Safety Respects lokaler.
Kontakt med intressenter:
Det är studentens ansvar att anordna möten med berörda intressenter i projektet. Kontakt
kommer ske i samråd med Safety Respect och inför mötena ska det finnas en tydlig agenda
med mötet. Möten med intressenter kan ske fysiskt, samt telefon-och Skype intervjuer. Möten
med berörda intressenter förväntas tillföra respons till produkten som ämnas att utvecklas
samt ge svar på relevanta trender.
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Bilaga D – SWOT-analys & handlingsplan
SWOT–analys & handlingsplan
Interna styrkor:
Tekniskt allmänintresse, disciplinerad, strukturerad och god förmåga att arbeta metodisk.
Förmåga att kunna visualisera bilder utifrån tankar och därmed få en god förståelse för hur en
fysisk modell eller koncept ska komma att se ut.
Uppdragstagaren är helt ny inom ämnet och kan därför ses som en styrka för att föra in nya
idéer och tankebanor in i branschen.
Safety Respect är specialiserade inom konstruktion, produktutveckling och tillverkning av
fallskydd. Handledning från företaget anses därav som en god styrka då de har lång erfarenhet
inom ämnet.
Interna svagheter:
Begränsad erfarenhet av att förstå och analysera standardiseringar vilket kan påverka
projektet genom att mycket tid läggs i detta arbete. Detta kan underlättas genom att få
vägledning i vad som är relevant i dokumenten och vad som inte berör projektet.
Begränsad erfarenhet inom området konstruktion och strängpressning av aluminium. Hanteras
genom att studera litteratur och övriga relevanta dokument. Utökad åtgärd för att hantera
frågan är handledning från universitet.
Ökat stresspåslag vid okontrollerbara och överväldigande situationer, detta kontrolleras
genom att skapa struktur och att arbeta metodiskt. Ett Gantt-schema utformas där alla
kommande aktiviteter listas och tidsätts för att skapa struktur. En kommunikationsplan
etableras för att tydliggöra hur kommunikationen i projektet kommer ske. Veckologg förs för
bevarelse av tankar och funderingar samt för övriga reflektioner.
Externa möjligheter:
Om projektet anses lyckat kan SR vidareutveckla resultatet och starkare konkurra mot övriga
tillverkare i området av fallskydd för byggnader för större spännvidder, vilket kan leda till en
ökad konkurrenskraft för företaget.
Om uppdragstagaren lyckas se hur trender inom byggbranschen ser ut kan det generera idéer
till kommande koncept som täcker upp framtida trender. Detta kan ge en starkare
konkurrenskraft för Safety Respect på marknaden.

Bilaga D – SWOT-analys & handlingsplan
Externa hot:
I branschen gäller strikta regler vilket kan leda till att framtagna lösningsförslag, med god
intention, måste förkastas på grund av standardiseringar, krav och lagar. Som åtgärd för denna
fallgrop krävs en god kommunikation med företaget och att studera relevant information i god
tid.
Att inte se trender i byggbranschen kan leda till att resultatet i projektet måste omarbetas eller
förkastas på grund av nya byggnadssätt eller metoder.
Informationsläckor kan göra att känslig information hamnar i fel händer. Som åtgärd har
uppdragstagaren ingått ett sekretessavtal med projektägaren för att förhindra att känslig
information sprids.
Tidsbrist vid beräkningar av yttröghetsmoment och uppställning av optimeringsproblem.
Detta hanteras genom handledning från Universitetet.
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Intressentanalys

Standardiseringar
Samhälle

Justerbar
aluminiumprofil

Jag

Mittuniversitetet

Projektgrupp
Safety
Respect

Kunder

Bilaga F – Kravspecifikation
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Kriterienr.

Kriterium

Krav/önskemål

Funktion/begränsning

1

Justerbar längd 5-9m

Krav

Funktion

2

Strängpressad profil - AW6082-T6

Krav

Begränsning

3

Uppfylla horisontellt
belastningskrav i EN-13774
för spännvidd upp mot 9 m

Krav

Begränsning

4

Uppfylla delar av
toleranskrav EN-755-9

Krav

Begränsning

5

Komfortabel att stödja sig
mot

Önskemål

Begränsning

6

Möjlighet att fästa skylt
(demo-syfte)

Krav

Funktion

7

Möjlighet att fästa nät/skydd
under profil (demo-syfte)

Krav

Funktion

8

Estetiskt tilltalande

Önskemål

Begränsning

9

Vikt 25 kg för 9 m profil

Önskemål

Begränsning

10

God aerodynamik

Önskemål

Begränsning

11

Symmetriskt tvärsnitt

Krav

Funktion

12

Bredd 100≤B≤140 mm

Krav

Begränsning

13

Höjd 40≤H≤60 mm

Krav

Begränsning

14

Godstjocklek, t = 4 mm

Krav

Begränsning
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Bilaga G – Grafisk optimering
Ellips-format tvärsnitt

Bilaga G – Grafisk optimering
Rektangulärt tvärsnitt
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Bilaga I – Dimensionering mot toleranskrav
Inre profil:
126 ∙ 40 ∙ 4
𝐺𝑜𝑑𝑠 4 ± 0,7
𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 126 ± 1,5
𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 40 ± 0,90
Min tillåtna inre profil:
124,5 ∙ 39,1 ∙ 3,3
Max tillåtna inre profil:
127,5 ∙ 40,9 ∙ 4,7 om godstjockleken är 4. Om godstjockleken är 4,7 blir maximala bredden
127,5 + 0,35 höjden 40,9 + 0,35 𝑔𝑜𝑑𝑠 4,7 = 127,85 ∙ 41,25 ∙ 4,7
Min tillåtna centrumprofil
Bredd: 127,85 + 2 ∙ 4,7 + 0,7 = 137,95
Höjd: 40,9 + 2 ∙ 4,7 + 0,7 = 51,0
137,95 ∙ 51,0 ∙ 3,3
Maximala tillåtna centrumprofil:
(137,95 + 2 ∙ 1,5) ∙ (51,0 + 2 ∙ 0,90) ∙ 4,7
140,95 ∙ 52,8 ∙ 4,7
Dimensioneras
(137,95 + 1,5) ∙ (51,0 + 0,90) ∙ 4,0 = 139,45 ∙ 51,9 ∙ 4
Inre profil

Centrumprofil

Gods [mm]

4±0,7

4±0,7

Bredd [mm]

126 ± 1,5

139,45±1,5

Höjd [mm]

40 ± 0,90

51,9±0,90

Min tillåtna [mm]

124,5x39,1x3,3

137,95x51,0x3,3

Max tillåtna [mm]

127,85x41,25x4,7

140,95x52,8x4,7

Dimensioneras [mm]

126x40x4

139,45x51,9x4

Bilaga J – Framtida utseende

Bilaga J – Framtida utseende
Nedan presenteras en ide i ett demonstrativt syfte hur profilen skulle kunna se ut när den är
anpassad för att möjliggöra infästningar åt kederprofiler och skyddsnät. Idéerna för dess
utseende grundar sig i designen för dagens lösning.

